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Podstawowe kwestie w obszarze sztucznej inteligencji (AI)

Pytania podstawowe
1 Jaki problem chcemy rozwiązać – kiedy i jak stosować rozwiązania AI?
2 Jaki algorytm z obszaru AI jest najlepszy przy danym problemie?
3 Jaki jest najlepszy w danej sytuacji sposób implementacji algorytmu AI

(software / hardware)?

Kwestie podstawowe przy implementacji sprzętowej
1 Uzyskanie odpowiedniej uniwersalności zwłaszcza przy realizacji scalonej.
2 Sztuczne sieci neuronowe (SSN) jako komponenty większych systemów.
3 Problem poboru mocy, szybkości, powierzchni w układzie scalonym – jak

konstruować, optymalizować poszczególne bloki.
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Przykładowe obszary zastosowań SSN realizowanych sprzętowo

1 Klasyfikacja i analiza sygnałów biomedycznych (EKG, EMG):
Możliwość miniaturyzacji urządzeń → przenośna aparatura diagnostyki
medycznej (np. wykorzystanie bezprzewodowych sieci sensorycznych).
Możliwość znaczącego ograniczenia zużywanej energii → wpływ na czas pracy
urządzenia.

2 Predykcja zanieczyszczeń powietrza w miastach w oparciu o algorytmy AI
(inteligentne sensory):

Kwestia poboru mocy oraz dostępu do linii zasilania.
Łatwość montażu sensorów w infrastrukturze miasta.
Możliwość pracy w czasie rzeczywistym (aktualne dane).
Znacząca redukcja kosztów realizacji.

3 Rozpoznawanie znaków drogowych w systemach aktywnego bezpieczeństwa
w obszarze automotive (funkcje ADAS):

Coraz większy nacisk kładziony na pobór mocy oraz miniaturyzację urządzeń,
Możliwość pracy w czasie rzeczywistym dzięki dużej szybkości przetwarzania
danych,
Złożoność obliczeniowa → koszt urządzenia,
Niezawodność (wymogi bezpieczeństwa).
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Podejście softwarowe

Zalety:
Łatwość oraz krótki czas projektowania, w zasadzie niezależnie od złożoności
algorytmu.

Możliwość dowolnej modyfikacji projektu na każdym etapie jego realizacji.

Stosunkowo niski koszt wejściowy (komputer + kompilator).

Ograniczenia:
Problem uzyskania odpowiedniej miniaturyzacji (przenośna aparatura
diagnostyki medycznej, sieci WSN / WBAN).

Sekwencyjne przetwarzanie danych → zależność szybkości od wielkości SSN.

Duży koszt jednostkowego urządzenia, niezależny od liczby urządzeń.
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Podejście sprzętowe

Ograniczenia:
Duża złożoność procesu projektowego, dodatkowo mocno zależna od
zastosowanego algorytmu,

Brak możliwości modyfikacji wykonanego prototypu układu scalonego,

Wysoki koszt wejściowy – wymagane specjalistyczne oprogramowanie
(Cadence, Silvaco, Mentor Graphics) + wysoki koszt realizacji prototypu
(przy małej serii).

Zalety:
Bardzo duża miniaturyzacja układów oraz bardzo małe zużycie energii –
wymagana odpowiednia optymalizacja.

Równoległe przetwarzanie danych → możliwość uzyskania bardzo szybkich
rozwiązań.

Możliwość scalenia wraz z innymi blokami w inteligentnych sensorach
bezprzewodowych do zastosowań w sieciach WSN.

Niski koszt jednostkowego urządzenia w przypadku większych serii.
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Prototypowy układ scalony wykonany w technologii TSMC
CMOS 180 nm

Rysunek 1: Prototypowa analogowa samoorganizująca się sieć neuronowa z możliwością
adaptacji.

Powierzchnia 0.07 mm2; Pobierana moc 700 µW; Praca równoległa, dla
większości bloków składowych asynchroniczna (prosty 2-fazowy zegar);
Szybkość 1 mln. wzorców wejściowych na sekundę (moc obliczeniowa
przekraczająca moc typowego komputera PC).
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Prototypowy, programowalny układ scalony wykonany w
technologii IHP CMOS 130 nm

Rysunek 2: Zawiera bloki składowe sztucznych sieci neuronowych (podejście cyfrowe),
programowalny przetwornik A/C, programowalny wielofazowy zegar.
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Asynchroniczny, w pełni równoległy mechanizm sąsiedztwa

Rysunek 3: Zastosowanie – ustalanie odległości topologicznej pomiędzy neuronami.
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Układ do wyszukiwania zwycięskiego neuronu

Rysunek 4: Rozwiązanie w pełni równoległe oraz asynchroniczne, nie wymagające
sterowania zegarem. 13 / 22



Układ do wyszukiwania zwycięskiego neuronu

Rysunek 5: Przykład działania zbudowanego układu.
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Przetwornik A/C oparty na algorytmie sukcesywnej aproksymacji

Rysunek 6: Układ oparty jest na innowacyjnym dwustopniowym prądowym przetworniku
cyfrowo-analogowym

Rozdzielczość 10-bitów; praca w trybie prądowym;
powierzchnia układu : 0.01 mm2 (70×140 µm); pobierana moc 13 µW;
fS=1 Mbit/s.
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Przetwornik A/C oparty na algorytmie sukcesywnej aproksymacji

Rysunek 7: Przykład działania zaproponowanego układu.
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Podsumowanie – kompetencje oferowane przez zespół z UTP

Ponad 15-letnie doświadczenie w realizacji specjalizowanych układów
scalonych (ASIC) wielkiej skali integracji (VLSI), w metodologii
“full-custom”.
Doświadczenie w projektowaniu układów analogowych, cyfrowych oraz
mieszanych, w tym wielu rozwiązań pracujących równolegle oraz
asynchronicznie.
Realizacja sztucznych sieci neuronowych, systemów rozmytych oraz innych z
obszaru AI w technologii CMOS.
Duże doświadczenie w projektowaniu innych układów elektronicznych: filtry
liniowe (FIR oraz IIR) i nieliniowe (medianowe, erozyjne, dylatacyjne),
przetworniki analogowo-cyfrowe, multipleksery, regulatory, układy adaptacji,
bloki pamięci, wielofazowe zegary sterujące, itp.
Kompetencje w zakresie tworzenia od podstaw narzędzi sprzętowych do
testowania zaprojektowanych układów scalonych: płytki PCB, precyzyjna
karta pomiarowa do pomiarów prądów, itp.
Doświadczenie programistyczne (C++ / Octave / Matlab) – tworzenie
narzędzi do kompleksowego badania sztucznych sieci neuronowych oraz do
programowania wykonanych chipów (możliwość automatyzacji testów)
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Osiągnięcia zawodowe

Udział w projektach badawczych oraz zagraniczne staże i stypendia naukowe:
Trzy lata pobytu na University of Alberta w Edmonton w Kanadzie
(stypendia FNP oraz Marie Curie UE),

Ponad dwa lata pobytu na University of Neuchatel oraz EPFL w Szwajcarii
(m.in. stypendium Marie Curie UE),

Łącznie roczny pobyt w instytucie Innovations for High Performance (IHP)
Microelectronics w Niemczech (m.in. w ramach stypendium DAAD),

Realizacja lub udział w polskich projektach badawczych, m.in. w obszarze
implementacji układów ASIC w tym z obszaru AI.

Publikacje:
Ponad 160 publikacji naukowych, obejmujących artykuły w czasopismach z
Listy Filadelfijskiej (IEEE Transactions, Elsevier, Springer), rozdziały w
monografiach naukowych (Kluwer, CRC, Springer) oraz publikacje w
materiałach konferencyjnych,

10 zgłoszeń patentowych (opublikowanych oraz w trakcie publikowania)
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Pattern Recognition and Applied Security (PATRAS Group)

Zastosowania metod sztucznej inteligencji:
Bezpieczeństwo,

Wykrywanie ataków sieciowych (cybersecurity),

Metody AI w przetwarzaniu obrazów i sygnałów,

Biometryczna identyfikacja osób,

Wykrywanie ‘online disinformation’,

Inteligentna analiza kodu metodami ML i data mining,

Przykładowe zagadnienia:
Wykrywanie anomalii,

Wykrywanie dryftu konceptu,

Sieci neuronowe (różne typy), drzewa decyzyjne, głębokie uczenie itp.,

Systemy typu LLIS (lifelong learning intelligent systems),

Obliczenia granularne,

Zagadnienia związane z aspektami etycznymi AI oraz ML (fairness,
explainability)
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Pattern Recognition and Applied Security Group (PATRAS)
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